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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Malang merupakan salah satu kota yang pertumbuhannya terus 

meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya 

jumlah penduduk Kota Malang saat ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan 

akan permukiman. Tingginya pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan 

berdampak terhadap tingginya harga lahan di pusat Kota. Kondisi sosial ekonomi 

masyarakat Kota Malang khususnya yang berpenghasilan rendah membuat 

mereka bertempat tinggal di daerah pinggiran terutama di daerah sekitar 

sempadan sungai. 

Hal tersebut dapat dilihat banyak didirikan permukiman dari beberapa 

tempat di daerah Kota Malang,sebagai contoh di kawasan daerah aliran sungai 

Brantas tepatnya di daerah Muharto dan daerah Kampung Embong Brantas, Kota 

Lama yang seharusnya bukan tempat untuk pemukiman sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Malang yaitu Perda No. 4 Tahun 2011 pasal 42 yang menyebutkan 

bahwa kawasan Sempadan Sungai adalah Kawasan Lindung, kemudian 

ditegaskan pada poin 4 yang menyebutkan harus adanya pencegahan dan 

menangkal pembangunan di sepanjang sempadan sungai untuk kebutuhan sosial, 

ekonomi dan pembangunan fisik lainnya, kecuali pembangunan yang digunakan 

untuk maksud dan tujuan perlindungan dan pengelolaan sungai. 
1
 Kota Malang 

sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, menjadi daya tarik bagi para migran. 

Salah satu permasalahan di Kota Malang yaitu semakin berkembangnya 

                                                             
1 PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 
2010-2030 
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permukiman yang berada di bantaran Sungai. Permukiman tersebut berada pada 

kawasan rawan Tanah Longsor, dan cenderung menjadi kumuh. Hal ini akibat 

ketidakmampuan masyarakat golongan berpendapatan rendah untuk membeli 

rumah. Sebagai alternatif untuk mendapatkan tempat berlindung yang dekat 

dengan tempat kerja maka permukiman dibangun di kawasan-kawasan marginal 

seperti lahan di bantaran sungai. 
2
 

Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang meningkat dan 

kepadatan pemukiman yang terletak di kawasan sempadan sungai adalah semakin 

berkurangnya kawasan sempadan sebagai kawasan konservasi dan ruang 

terbuka,degradasi lingkungan yang menimbulkan bertambahnya resiko Bencana 

yang semakin besar, diantaranya adalah bencana Tanah Longsor. Pada tahun 2017 

menurut data yang diperoleh dari Pusdalops BPBD Kota Malang menunjukkan 

bahwa Tanah Longsor merupakan kejadian bencana paling sering terjadi 

sepanjang 2017, yaitu sebanyak 74 Kejadian yang kemudian menimbulkan korban 

Jiwa maupun materi.
3
 

 Kejadian bencana tanah longsor banyak terjadi akibat hujan dan luapan 

sungai yang kemudian di dukung pula dengan posisi rumah yang berada di bibir 

tebing sungai. Bahkan intensitas kejadian bencana 2017 meningkat dibandingkan 

dengan pada tahun 2016. Sama halnya dengan bencana banjir/genangan air yang 

sering terjadi di Kota Malang fakor utama adalah pembangunan yang tidak tertata, 

yang mengakibatkan drainase tertutup bangunan, bangunan berdiri di atas sungai, 

hingga sampah menyumbat saluran air tanpa bisa dikontrol. 

                                                             
2
 Program Pemukiman Kembali Penduduk Bantaran Sungai Brantas di Kota Malang, Agung 

Wicaksono, Vol 1 No 2 , 2011 Univ. Brawijaya 
3 Data Pusdalops BPBD Kota Malang 
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Dari banyaknya kejadian bencana Longsor di Kota Malang maka 

pemerintah perlu meningkatkan perhatian khusus terhadap ancaman bencana 

Tanah Longsor di Kota Malang. Dengan meningkatnya kejadian bencana Tanah 

longsor tentu menjadi tantangan tersendiri  bagi pemerintah terkait. Lingkungan 

yang bersifat dinamis pula mengikuti arus lingkungan yang terus mengalami 

perkembangan dan perubahan.  

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Tanah 

Longsor. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi alam (letak geografis wilayah, 

kondisi toporafi, geometri sungai dan sedimentasi), peristiwa alam (curah hujan 

dan lamanya hujan, pasang, arus balik dari sungai utama, pembendungan aliran 

sungai akibat longsor, sedimentasi dan aliran lahar dingin), dan aktifitas manusia 

(pembudidayaan daerah dataran banjir), peruntukan tata ruang di dataran tidak 

sesuai dengan fungsi lahan,  permukiman di bantaran sungai, sistem drainase yang 

tidak memadai, terbatasnya tindakan mitigasi , kurangnya kesadaran masyarakat 

di sepanjang aliran sungai, penggundulan hutan di daerah hulu.
4
   

Dengan semakin meningkatnya ancaman  Bencana Tanah Longsor di Kota 

Malang, maka sudah selayaknya menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota 

Malang dengan dinas-dinas terkait agar dapat mengurangi resiko bencana yang 

mengancam Kota Malang terutama di area sempadan sungai yang menjadi tempat 

pemukiman rawan longsor. Bencana sendiri menurut Undang-Undang No. 24 

Tahun 2007 pasal 1 tentang penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa 

definisi bencana adalah sebagai berikut “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

                                                             
4
 Kajian Kerentanan Kawasan Berpotensi Banjir Bandang dan ,mitigasi Bencana Pada Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang,Lusi Utama & Afrizal Naumar,  JURNAL REKAYASA 
SIPIL / Volume 9, No.1 – 2015 ISSN 1978 - 5658 
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masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
5
 

Dari fakta seringnya kejadian tanah longsor,merupakan suatu kondisi yang 

tidak siap baik sebelum,pada saat maupun setelah terjadinya bencana. Karena 

pada umumnya terjadinya bencana bersifat siklus dan memiliki periode ulang., 

maka dari itu sudah seharusnya manajemen penanggulangan dampak bencana 

juga bersifat siklus yaitu dengan cara kesiapan terus ditingkatkan berupa usaha-

usaha , seperti identifikasi sumber dan daerah rawan longsor, penataan lingkungan 

, pelatihan penanggulangan bencana, penyiapan tenaga yang siap sedia kapanpun 

saat terjadi bencana, sosialisasi masalah bencana dan penyiapan perangkat 

perundang-undangan yang efektif dan efisien.  

Berdasarkan sering terjadinya bencana Tanah longsor maka perlu 

melakukan upaya penanggulangan bencana yang berfokus pada kegiatan mitigasi 

(pencegahan dan pengurangan dampak) bencana dengan melibatkan berbagai 

pihak yang berkompeten dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat 

dalam  menghadapi bencana yang kapan saja bisa terjadi sehingga diperoleh 

manfaat nyata di setiap lapisan masyarakat. 

Manajemen bencana tanah longsor khusunya pada mitigasi diterapkan, 

guna untuk mencegah dampak dari bencana tanah longsor. Mitigasi perlu untuk 

dilakukan untuk mengurangi resiko dari bencana longsor serta bisa untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat serta organisasi dalam penanganan 

bencana. Menurut UU No 24 Tahun 2007 Mitigasi adalah serangkaian upaya 

                                                             
5 https://bnpb.go.id//home/definisi diakses 03 April 2018  

https://bnpb.go.id/home/definisi
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untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

 Mitigasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural yang 

merupakan upaya pengurangan resiko bencana melalui pembangunan fisik, 

kemudian mitigasi non struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana 

selain dari upaya tersebut di atas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan 

seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana 

adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya 

adalah pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat,pelatihan 

relawan,membuat rencana kontijensi, bahkan sampai menghidupkan berbagai 

aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat, juga bagian dari 

mitigasi ini. Ini semua dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di 

sekitar daerah rawan bencana. 

Mitigasi sangat berperan dalam pengurangan resiko bencana longsor, 

dengan mitigasi dampak bencana dapat diminimalisir dengan baik. pengetahuan 

dan kemampuan masyarakat maupun stakeholder dapat meningkat dalam 

penanganan bencana tanah longsor, sehingga korban jiwa, kehilangan harta benda 

serta dampak dari bencana tanah longsor lainnya dapat ditangani. Dengan melihat 

paradigma bencana di Kota Malang yang terdiri atas berbagai macam tipe 

bencana, maka pengelolaan bencana perlu diintegrasikan dengan melihat kondisi 

eksisting di Kota Malang dan kajian pengelolaan bencana secara teoritis dan 

normatif. Tata kelola bencana perlu melibatkan stakeholder yang terdiri atas 

penerima dampak dan institusi pendukung pengelola bencana. . Dengan adanya 

pembagian tanggung jawab dan peran antar stakeholder, maka pengelolaan 
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bencana akan lebih efektif sesuai dengan target dan sasaran Mitigasi yang 

koprehensif perlu adanya peran stakeholder dalam penangannnya, karena tanpa 

peran stakeholder maka penyelenggaraan mitigasi dalam bencana longsor tidak 

akan berjalan.  

Dalam Pembagian Tanggung Jawab Manajemen Bencana pada UU No. 24 

Tahun 2007, pemeritah pusat, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional, 

Penanggulangan Bencana Nasional) lembaga usaha, dan lembaga international 

adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mitigasi bencana tanah longsor. 

Oleh sebab itu mitigasi perlu dilakukan dengan peran dan fungsi masing-masing. 
6
   

Keberhasilan manajemen risiko tanah longsor diperoleh jika langkah-

langkah struktural dan non-struktural dilaksanakan, permodelan mitigasi menjadi 

penentu keberhasilan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Namun ada juga beberapa hambatan dalam pelaksanaan Mitigasi, seperti biaya, 

rendahnya dukungan politik, isu-isu sosial budaya, dan persepsi risiko. Mitigasi 

bisa menjadi sebuah kegiatan yang sangat mahal, faktanya adalah pemerintah 

memiliki anggaran yang terbatas untuk mendukung pembangunan dan banyak 

pemerintah yang menganggap bencana sebagai peristiwa yang kebetulan terjadi 

dan mungkin tidak akan terjadi lagi.. Pengembangan keikutsertaan masyarakat 

sebaiknya dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada 

sistem manajemen penanggulangan bencana yang berbasis kepada kemampuan 

masyarakat itu sendiri dan bertumpu kepada kemampuan sumberdaya setempat 

(community based disaster management). Tentunya akan lebih baik dan bijaksana 

apabila para pengambil keputusan baik di pemerintahan pusat maupun daerah, 

                                                             
6 UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Bab VI Pasal 28-30 
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para pakar bencana alam, dan masyarakat semakin meningkatkan komunikasi di 

antara mereka, agar mekanisme transformasi manajemen bencana ke dalam 

pelaksanaan pembangunan maupun kehidupan sehari-hari dapat berlangsung 

dengan lebih baik dan lebih populer. Kerjasama antar stakeholder harus terjalin 

dengan baik,dari pemerintah dengan dinas-dinas terkait serta dengan masyarakat 

luas.  

Perencanaan Tata Ruang  dan pembangunan di Kota Malang harusnya 

mengadaptasi dan melihat dampak lingkungan. Tata Ruang sebagai salah satu 

bentukan dari perencanaan wilayah dan kota memiliki banyak tujuan antara lain 

mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta 

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap 

lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tata ruang secara khusus memiliki 

kemampuan untuk mengurangi kerentanan yang terdapat di dalam suatu wilayah, 

tata ruang juga salah satu hal penting dalam mitigasi bencana yang ertuang dalam 

permendagri no 33 tahun 2006. Dimulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, 

hingga pengendalian, secara tidak langsung memang diarahkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan suatu sektor 

ekonomi, namun tetap selaras dengan kondisi lingkungan dengan maksud 

menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dari pengembangan 

ekonomi terhadap kondisi lingkungan.  

Semenjak Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 

menggantikan UU No. 24 Tahun 1992, mitigasi bencana menjadi suatu aspek 

yang lebih diperhatikan. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penataan 

ruang wajib memperhatikan aspek kebencanaan yang berada di dalam suatu 
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daerah dengan mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam rencana tata ruang 

nya tersebut.  

Berbagai kawasan rawan bencana alam seperti kawasan rawan letusan 

gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor,dan 

lainnya diarahkan menjadi suatu kawasan lindung. Hal tersebut berarti berbagai 

kawasan tersebut memiliki batasan-batasan tertentu terkait pemanfaatan ruangnya, 

karena memang fungsi utama dari kawasan tersebut adalah melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

Hingga kini terdapat berbagai kesulitan untuk mengintegrasikan aspek 

kebencanaan ini didalam perencanaan tata ruang. Tanpa kita sadari permukiman 

sudah banyak terbangun di perbukitan yang rawan longsor ataupun banjir. pada 

akhirnya muncul berbagai program atau kegiatan mitigasi baik struktural maupun 

non-struktural untuk menghadapi permasalahan tersebut.  Karena bukanlah hal 

yang mudah untuk merelokasi permukiman yang sudah terbangun di suatu tempat 

ke area lain yang dianggap relatif lebih aman terhadap bencana. Berbagai program 

atau kegiatan mitigasi bencana tersebut menjadi suatu pengungkit tersendiri yang 

diharapkan mampu mengurangi kerentanan ataupun meningkatkan kapasitas. 

Selain masalah pemanfaatan ruang secara spasial, terdapat hal-hal lain dari 

kebencanaan yang sebenarnya terkait secara tidak langsung terhadap penataan 

ruang. Karena seringnya bencana yang terjadi di area Sempadan Sungai Brantas 

akibat alih fungsi lahan yang menjadi pemukiman padat penduduk, kebijakan 

pemerintah harus memikirkan dampak lingkungan dan resiko bencana kedepan. 

Banyak hal lain yang apabila disebutkan akan menjadi peran dari Ilmu 

Perencanaan Wilayah dan Kota dalam hal pengurangan resiko bencana. 
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Pemerintah kabupaten atau kota harus memiliki peta rawan bencana yang akurat, 

rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk merehabilitas lahan-lahan kritis, 

serta pemberdayaan masyarakat (sosialisasi atau penyuluhan, pencegahan 

perusakan). Dalam merehabilitasi lahan-lahan kritis, harus pula dirumuskan 

arahan permanfaatan DAS apakah untuk daerah lindung, fungsi penyangga, 

maupun fungsi budidaya. Upaya lain untuk memanajemen bencana adalah 

memperkuat daya dukung lahan dengan membuat areal resapan, terutama di kota-

kota besar yang kini lebih banyak dipenuhi areal terbangun. Yang menjadi 

persoalan laju pertumbuhan bangunan di kota-kota besar umumnya tidak 

terkendali. 
7
 

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan usaha 

untuk mengurangi kerusakan (mitigasi) akibat bencana. Hal ini tidak hanya karena 

Indonesia berada di daerah rawan bencana (ring fire) melainkan perilaku 

masyarakat yang ramah kepada alam juga akan sangat mempengaruhi tingkat 

kerusakan dari bencana yang datang. 
8
 untuk itu dalam sebuah kebijakan mitigasi 

haruslah bersifat deliberatif. Menurut F.Budi Hardiman, dalam teori demokrasi 

deliberatif itu menawarakan suatu pandangan bagaimana mengaktifkan individu 

dalam masyarakat sebagai warga negara untuk berkomunikasi, sehingga 

komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan 

keputusan publik .   

                                                             
7
 Perencanaan Kota Berbasis Manajemen Bencana, Salatri Wilnoyudho,Jurnal Teknik Sipil dan 

Perencanaan, Vol. 9 No.2, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 
(UNNES),Juli 2007. 
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Dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (PP PPB). Pada Pasal 85 ayat (2) huruf b dan d 

dinyatakan bahwa : Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat 

dilakukan dengan cara (b) mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye 

sadar bencana dan peduli bencana , (d) mendorong partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan pengurangan resiko bencana . 

Sehingga tampak bahwa aturan tersebut koheren untuk memberikan posisi 

partisipasi masyarakat dalam menanggulangi bencana. Masyarakat tidak lagi di 

posisikan sebagi objek melainkan subjek. Sedangkan disisi lain,ketentuan tersebut 

juga koheren dengan konsep terbaru yang dikembangkan sebagai pedoman 

penanggulangan bencana yang mengarahkan perubahan paradigma para 

pemangku kepentingan (stakeholder) penanggulangan bencana dari Top Down 

menjadi bottom up yang mengedepankan partisipasi masyarakat guna 

meningkatkan ketahanan atas bencana. 

Sehubungan dengan permasalahan bencana longsor yang terjadi di Kota 

Malang dari tahun ke tahun yang menimbulkan banyak dampak kerugian bagi 

masyarakat,maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana Implementasi kebijakan 

Mitigasi bencana Tanah Longsor di Kota Malang berbasis Deliberatif, dimana 

untuk melihat bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat 

sebagai stakeholder membentuk suatu forum untuk musyawarah, serta bagaimana 

komunikasi atau peran serta masyarakat dalam Mitigasi Bencana . 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dalam penelitian tersebut maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor di 

Kota Malang Berbasis Deliberatif  ? 

2. Apa Faktor Penghambat Implementasi Program Mitigasi Bencana Tanah 

Longsor di Kota Malang Berbasis Deliberatif  ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Mitigasi Bencana Longsor di 

Kota Malang Berbasis Deliberatif  ? 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Implementasi Program Mitigasi 

Bencana Longsor di Kota Malang Berbasis Deliberatif ?  

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa individu dari lembaga yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti . 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan studi ilmiah untuk memperkaya konsep atau teori yang 

mampu menyokong perkembangan Implementasi Program Mitigasi 

Bencana  Longsor di Kota Malang Berbasis Deliberatif .  

b. Diharapkan pula, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi 

pustaka peneliti, khususnya program studi Ilmu Pemerintahan Universitas 
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Muhammadiyah Malang, utamanya mata kuliah Urban Politics, dimana 

mempelajari tentang permasalahan-permasalahan perkotaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan proses 

kolaborasi dalam Implementasi Program Mitigasi Bencana Longsor di Kota 

Malang Berbasis Deliberatif  untuk itu manfaat praktis yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

Implementasi Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kota Malang 

Berbasis Deliberatif  . 

b. Mengembangkan pemahaman masyarakat sebagai pemangku kepentingan 

terhadap Implementasi Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kota 

Malang Berbasis Deliberatif . 

E. Definisi Konseptual  

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan 

tentang makna arti kata yang ada dalam permasalahan yang disajikan. Dengan 

adanya penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud 

kalimat yang tercantum dalam penelitian.  

a. Implementasi Kebijakan 

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan implementasion as A 

Political and Administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 variabel yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu : 
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Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari 

proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang 

ingin diraih. Hal ini dikemukakan grindle dimana pengukuran keberhasilan 

implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yaitu : 

1. dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada 

aksi kebijakannya. 

2. apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua 

faktor, yaitu :  

a. Dampak  atau efeknya pada masyarakat secara individu dan 

kelompok. 

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran 

dan perubahan yang terjadi. 

b. Demokrasi Deliberatif 

Menurut Hubernas, dalam demokrasi Deliberatif masyarakat harus di 

ruang publik dimana mereka mampu mengeluarkan aspirasinya dengan bebas. 

ruang publik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bebas dan kritis. Bebas 

artinya setiap pihak dapat berbicara di mana pun, berkumpul, dan berpartisipasi 

dalam debat politis. Sementara kritis artinya siap dan mampu secara adil dan 

bertanggung jawab menyoroti proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. 

Demokrasi, menurut Habermas, harus memiliki dimensi deliberatif, yaitu posisi 

ketika kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik. 

Dengan demikian, demokrasi deliberatif ingin membuka ruang partisipasi yang 

luas bagi warga negara.  
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Konsep tersebut dianggap lebih dari sekedar demokrasi sebagai sebuah 

sistem politik ataupun demokrasi ‘berbasis diskusi’. Mengacu pada pandangan 

sejumlah ahli, demokrasi deliberatif dimaknai sebagai musyawarah warga sebagai 

cara yang rasional dan setara dalam membahas permasalahan untuk 

mentransformasikan prefensi dan keinginan warga negara.
9
 Dalam penelitian ini 

nantinya akan melihat bagaimana peran masyarakat sebagai bentuk partisipasi 

dalam mitigasi bencana, apakah dilakukan dengan mengedepankan konsep 

deliberatif melalui forum untuk musyawarah mencapai sebuah konsensus. 

c. Mitigasi 

Menurut David King, Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang 

diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau 

menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian 

menurut Dammon P. Coppola Mitigasi dapat dilihat sebagai upaya berkelanjutan 

yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana melalui pengurangan 

kemungkinan dan komponen konsekuensi risiko bencana. Ada dua jenis Mitigasi, 

yaitu struktural dan non struktural. Mitigasi struktural di definisikan sebagai usaha 

pengurangan risiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan 

lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Ini juga mengacu pada 

pemikiran bahwa manusia mengendalikan alam yang diterapkan pada bencana 

alam.  Upaya ini mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah pengaturan, 

dan kode bangunan, relokasi,modifikasi struktur, pembangunan infrastruktur. 

Mitigasi nonstruktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi 

risiko melalui peningkatan kapasitas masyarakat, modifikasi perilaku manusia, 

                                                             
9 Demokrasi Deliberaif, Chandra Kusuma, Thesis, FISIP UI, 2012 
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tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Teknik ini dianggap 

sebagai cara manusia menyesuaikan diri dengan alam. Didalam teknik ini terdapat 

langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik 

non struktural, modifikasi perilaku, serta pengendalian lingkungan. Peranan 

kelembagaan dalam mitigasi bencana memiliki nilai strategis untuk mewujudkan 

mekanisme mitigasi bencana yang terstruktur dan terpadu. Mitigasi bencana 

adalah tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat 

dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan 

pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup kegiatan 

perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko 

terkait dengan bahaya-bahaya bencana yang sudah diketahui dan proses 

perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana-bencana yang benar-

benar terjadi.  

F. Definisi Operasional 

Definisi operasioanl adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

diobservasi atau diukur. Indikator penelitian Impelementasi Program Mitigasi 

Longsor di Kota Malang Berbasis Deliberatif  :  

a. Mitigasi Struktural 

1. Identifikasi Daerah Rawan Longsor 

2. Early Warning System 

3. Pembangunan Infrasruktur dan Tata Ruang 

b. Mitigasi Non Struktural 

1. Penguatan Pelembagaan bencana 

2. Peningkatan kapasitas masyarakat 
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3. Perencanaan kedaruratan  

c. Faktor penghambat Program Mitigasi Bencana Longsor di Kota 

Malang Berbasis Deliberatif . 

1. Keterbatasan Pendanaan 

2. Sikap dan Pemahaman masyarakat 

G.  Metode Penelitian 

Sebagai upaya dalam menjawab rumusan masalah penelitian, maka 

digunakan serangkaian metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian : 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang 

menghasilkan data-data berbentuk kata-kata ataupun gambar, tidak menekankan 

pada angka.  Sehingga hasil dari penelitian ini berupa deskripsi fenomena di 

lapangan terkait dengan rumusan masalah. Penelitian kualitatif dilakukan karena 

peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat 

dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, 

formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam,  

karakteristik suatu barang dan jasa, gambar gambar, gaya-gaya, tata cara suatu 

budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.
10

 Nantinya diharapkan 

dalam penelitian ini mampu mendeskripsikan bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat dalam proses kebijakan Mitigasi bencana banjir dan longsor di Kota 

Malang, serta mampu menjelaskan apa saja yang menjadi hambatan dalam 

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tersebut  baik dalam bentuk 

kata-kata maupun data-data kebijakan mitigasi bencana. 

                                                             
10 Aan Komariah, Djam’an Satori, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta. 



30 |  P a g e
 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data 

primer dan data sekunder sebagai berikut :  

a.Data Primer 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika suatu 

peristiwa terjadi.
11

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini 

nantinya akan secara langsung mencari data, mengumpulkan data dengan 

wawancara kepada pihak BPBD kota Malang, instansi terkait, masyarakat di 

daerah rawan bencana, dan juga dari beberapa relawan bencana dalam peran 

mereka terhadap proses pembentukan kebijakan mitigasi bencana. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang 

telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk 

melihat objek penelitian selama periode tertentu. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam 

penelitian ini akan mencari data sekunder berupa rekapan data bencana longsor di 

                                                             
11 Sugiono,2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta, Hal :225 
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kota Malang di sepanjang tahun 2017,dan juga data-data kegiatan peningkatan 

kapasitas masyarakat yang merupakan mitigasi bencana struktural. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut ; 

a. Observasi 

Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak 

hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). 

Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang 

tidak terlalu besar.  Dalam penelitian ini nantinya akan mengobservasi bagaimana 

kebijakan mitigasi bencana yang menjadi tugas BPBD Kota Malang sebagai 

bagian dari tahapan Manajemen bencana yaitu Pra Bencana demi untuk 

meminimalisir dampak kerugian terhadap bencana. 

b.Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari 

setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya 

dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam 

itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey. Wawancara merupakan 

metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan 

secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab 

‘sepihak’ berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sermentara pihak 
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yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Dari definisi itu, kita 

juga dapat mengetahuibahwa Tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah 

terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian, 

wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai 

kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara 

merupakan data yang utama guna menjawab pemasalahan penelitian. Sebagai 

metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai sebagai pelengkap metode 

lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. 

Wawancara akan dilakukan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan BPBD kota Malang dan juga kepada staf yang mampu memberikan 

informasi terkait proses kolaborasi kebijakan Bencana, nantinya wawancara juga 

akan dilakukan pada masyarakat yang bertempat tinggal di area rawan 

bencana,kemudian dengan beberapa relawan bencana,dan juga kepada Tim 

Monitoring sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi dari catatan penting baik dari lembaga 

organisasi maupun perorangan.
12

 Metode dokumentasi menurut Arikunto yaitu 

mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Berdasarkan kedua 

pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan 

data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan 

diteleti. Dokumentasi terhadap penelitian ini nantinya akan mencari dokumen-

                                                             
12 Hamidi, 2004. Metode Peneitian Kualitatif: Aplikasi Aktif Pembuatan Proposal dan Laporan 
Penelitian. Malang: UMM Press. 
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dokumen terkait kebencanaan, seperti peta Rawan Bencana Kota Malang, data 

bencana tahun 2017 melalui Bagian Pusdalops BPBD Kota Malang ,dokumentasi 

berupa foto-foto kejadian bencana ,dan juga peraturan perundang-undangan 

terkait dengan Kebencanaan khususnya pada pra Bencana. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna 

memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Subjek penelitian dapat pula 

disebut informan ,yang dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak terkait yang 

paham dan menjadi sasaran dalam proses Kebijakan Mitigasi bencana banjir dan 

longsor di Kota Malang. adapun subjek penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Kepala Bidang Penanggulangan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Malang  

2. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Malang 

3. Staf BPBD Kota Malang     

4. Masyarakat dalam hal ini Relawan bencana dan Salah satu Korban 

bencana Longsor 

5.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Organisasi Daerah Pemerintah Kota 

Malang antara Lain : 

1. Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang di Jl. Danau Ranau Raya 

No. 1-A, Sawojajar, Kota Malang. 

6. Analisis Data 

Menurut Harsono, analisis data mempunyai posisi strategis dalam suatu 

penelitian. Namun perlu di mengerti bahwa dengan melakukan analisis tidak 

dengan sendiri dapat langsung menginterpretasikan hasil analisis tersebut. 
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Menginterpretasikan berarti kita menggunakan hasil analisis guna memperoleh 

arti/ makna.  

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan 

oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.  

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah 

anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive 

Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan 

analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclutions).  

1. Pengumpulan Data 

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang 

sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data 

melalui pencarian data selanjutnya.  

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok,memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
13

 

Menurut Mantja dalam Harsono, reduksi data berlangsung secara terus menrus 

                                                             
13 Sugiono, Op.cit, 2008. Hal: 247 
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sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa 

ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun 

penambahan. 

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan 

intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan 

adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan). Menurut Sutopo 

menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan 

kerja dan tabel sebagai narasinya. 

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulankesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn pencatatan, 

polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai 

proposisi.  


